สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๘- ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) พิจารณาเตรียมความพร้อมในการนําเสนอวาระปฏิรูปที่ ๒ เรื่องการเข้าสู่อํานาจ/ระบบพรรค
การเมือง ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมเห็นควรให้ประธานกรรมาธิการ
นําเสนอภาพรวม และให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะนําเสนอแนวทางการปฏิรูปในประเด็นต่าง ๆ
โดยใช้เวลาอภิปรายประเด็นละไม่เกิน ๑๐ นาที
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปพรรคการเมือง โดยที่ประชุมได้พิจารณา
หมวด ๑ การจั ดตั้งพรรคการเมือง และมี ความเห็นว่าร่างรัฐ ธรรมนูญฉบับใหม่กําหนดให้การจัดตั้งพรรค
การเมืองกระทําได้โดยง่ายเพราะตัดคําว่า “กลุ่มการเมือง” ออก ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาทบทวนอีกครั้งในการประชุมคราว
ต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ได้ พิ จ ารณาศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความคิ ด เห็ น ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้
(๑) ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นความเห็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
รัฐธรรมนูญของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทและการแสดงความคิดเห็นทั่วไปของสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ
(๒) พิจารณาเตรียมความพร้อมในการนําเสนอวาระปฏิรูปที่ ๒ เรื่องการเข้าสู่อํานาจ/ระบบ
พรรคการเมือง ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการได้
รายงานกรอบหลักการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นหลัก
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) พิจารณาแนวทางการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน” โดยที่ประชุมเห็นควรแก้ไขชื่อเรื่องเป็น “การบริหารราชการแผ่นดิน : เดินหน้าสู่การปฏิรูป”
กําหนดจัดสัมมนาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายจํานวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าราชการและประชาชนที่สนใจ ผู้แทนภาคธุรกิจและภาคเอกชน เป็นต้น
รูปแบบการสัมมนาเป็นการนําเสนอรายงานการกําหนดวิธีและกระบวนการ (Process & Organizational

-๒Design) ของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ และมีการประชุมกลุ่มย่อย ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) ระหว่างคณะอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ข้อคิดเห็น
ต่อประเด็นการจัดสัมมนาและเพื่อให้เนื้อหาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒.๒) พิจารณารายงาน เรื่อง “การปฏิรูปองค์การมหาชน” โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้บริหารองค์การมหาชนต่อคณะกรรมาธิการ
จํานวน ๔ ประเด็น คือ ประเด็นค่าตอบแทน ประเด็นเบี้ยประชุม ประเด็นทบทวนความจําเป็นในการมีอยู่ของ
องค์การมหาชน และประเด็นองค์ประกอบคณะกรรมการ ในการนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมี
ความสําคัญยิ่งต่อการพิจารณาจึงเห็นควรให้พิจารณาศึกษาในรายละเอียดต่อไปโดยอาจะมีการตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการหรือคณะกรรมการเฉพาะเพื่อดําเนินการเรื่องดังกล่าว
๒.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงแห่ง
รัฐ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณากลไกและกระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถใน
การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Government ดังนี้
(๑.๑) รัฐบาลได้กําหนดให้มีการส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
อย่างจริงจัง โดยตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน ๕ ด้าน คือ
(๑.๑.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure)
(๑.๑.๒) ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร ( Service
Infrastructure)
(๑.๑.๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน
(Soft Infrastructure)
(๑.๑.๔) ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ( Digital Economy
Promotion)
(๑.๑.๕) การพัฒนาด้านสังคมดิจิทัล (Digital Society) ซึ่งมีความสําคัญอย่าง
ยิ่งต่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคต
(๑.๒) แนวทางในการพั ฒ นาระบบ e-Government หรื อ Open Government
Data ของไทย คือ
(๑.๓) ต้องกําหนดทิศทางหรือพิมพ์เขียว (Blueprint) ของประเทศให้ชัดเจน เพื่อให้
การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เกิดการบูรณาการ มีเอกภาพและมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน
(๑.๔) ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติ (ข้าราชการ) ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ให้สอดรับกับการพัฒนาระบบ e-Government หรือ Open
Government Data จากนั้นจึงออกแบบระบบเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการตามทิศทางที่กําหนดไว้
(๒) พิจารณาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ดังนี้
(๒.๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีพันธกิจ (Mission) หลักคือ

-๓(๒.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมถึงผู้
ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและ
ประชาคมอาเซียน
(๒.๓) สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ
(๒.๔) บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีแนวทางในการดําเนินการที่สําคัญ คือ การสนั บสนุน ส่งเสริ มให้ธุรกิ จดังกล่าวนํ าระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ไปใช้ในการประกอบธุรกิจให้มากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยระบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ SMEs และต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้พิจารณากรอบและแนว
ทางการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดทํารายงานการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยมีความเห็นว่าคณะอนุกรรมาธิการได้เสนอ
ประเด็นต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนและครอบคลุมแล้วในรายงานของคณะกรรมาธิการวาระที่ ๓ การปรับอํานาจ
โครงสร้างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการนี้ที่ประชุมจึงเห็นควรให้สรุปข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ตารางประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป โดยจําแนกเป็น ๔ ประเด็น คือ (๑) ข้อเสนอการปฏิรูป (what) (๒) วิธีการ
(how) (๓) ผู้รับผิดชอบ (owner) (๔) ระยะเวลาดําเนินการ
(๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตารางประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ดังนี้
(๒.๑) กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน และการจัดความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
(๒.๒) ทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของทุกกระทรวง กรม ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่
(๒.๓) พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ได้พิจารณาร่างรายงานของคณะ
อนุกรรมาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง สรุปได้ดังนี้
(๑) ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
บทที่ ๑ บทนําและแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
บทที่ ๒ สภาพปัญหาและพัฒนาการของระบบงบประมาณไทย
บทที่ ๓ กรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบงบประมาณ
(๒) ที่ ป ระชุ ม ให้ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ ง การปรั บ เปลี่ ย นกลไกและ
กระบวนการในการจัดทํางบประมาณตามพื้นที่ โดยเน้นในเรื่องของปฏิทินการจัดทํางบประมาณตามพื้นที่
จะต้องให้ช่วงระยะเวลาและความหมายของบริบทต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยมอบหมายสํานักงบประมาณนําไป
ปรับแก้ไข

-๔(๓) สําหรับแบบขั้นตอนการปฏิรูประบบงบประมาณนั้น ประธานอนุกรรมาธิการจะนําไป
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ที่ประชุมจะได้รวบรวมข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขและจัดทําร่างรายงานดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาต่อไป
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) พิจารณารายงานการศึกษาและกําหนดวิธีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคณะ
อนุกรรมาธิการแต่ละคณะ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้เสนอร่างกฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างใหม่
เพื่อการปฏิรูปประเทศ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล มีกฎหมายที่ปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้
(๑) การปล่อยตัวผู้ต้องขังชั่วคราว
(๒) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล มีกฎหมายที่ยกร่างใหม่ คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งแผนกและวิธีพิจารณาคดีต่อต้านการทุจริตและ
ติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สิน
ของแผ่นดินคืนและวิธีพิจารณาคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติ ดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน
พ.ศ. ....
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ มีกฎหมายที่ยกร่างใหม่ คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สิน
ของแผ่นดินคืน พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สิน
ของแผ่นดินคืนและวิธีพิจารณาคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ.
.... (เป็นกฎหมายที่ยกร่างใหม่)
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป โครงสร้ า ง อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการบวนการทํ า งานตํ า รวจเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชน มีกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างใหม่ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) ร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และกิจการบางส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปเป็น
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เป็นกฎหมายที่ยกร่างใหม่)
(๓) กฎกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทโดยพนักงาน
สอบสวนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เป็นกฎหมายที่ยกร่างใหม่)
(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓.๒) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม ตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมาย พ.ศ. .... โดยที่
ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาไปในครั้งต่อไป
๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

-๕ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย
(๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของ “คณะทํางานศึกษาปัญหาการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อง (กรณีศึกษา : ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๘)” โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะทํางานไปศึกษารายละเอียดและแก้ไข
รายงานให้เกิดความสมบูรณ์แล้วนํามาเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป โดยพิจารณาใน ๓ ส่วน คือ
(๑.๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๑.๒) ระบบการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยยึดหลักเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
(๑.๓) อํานาจหน้าที่ในการไต่สวนขององค์กร แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และศาล
(๒) พิจารณาการจัดโครงการสัมมนา ๒ เรื่อง คือ
(๒.๑) โครงการสัมมนา เรื่อง ปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายเพื่อธรรมาภิบาล
(๒.๒) โครงการสัมมนา เรื่อง ภาษีปราบโกง : ยาแรงเพื่อกําจัดทุจริตในวงราชการ
โครงการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนภาควิชาการทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ได้พิจารณาศึกษาเพื่อ
รับทราบข้อมูลการปฏิรูปปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามและบําบัด จากผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กรมคุม
ประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด โดยที่ประชุมมีความเห็นดังนี้
(๑) สภาพปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติ
และปัญหาการทํางานของระบบราชการที่ทํางานไม่ต่อเนื่องเพราะสับเปลี่ยนและย้ายหน่วยงานบ่อย รวมทั้ง
ปัญหาการทํางานที่จะต้องมีคุณธรรมและมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
(๒) ควรเพิ่ ม หลั กสู ตรความรู้เกี่ย วกับยาเสพติ ดในโรงเรี ยน โดยเริ่ม ตั้งแต่ ระดับ อนุบ าล
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด ปัจจุบันมีโครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน ซึ่งให้ความรู้กับ
นักเรียนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ควรเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับศาสนา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในชุมชนอันจะเป็นการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
(๓) ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับระบบขนส่ง
เพราะอาจมีการขนยาเสพติดผ่านพรมแดนต่าง ๆ และระบบขนส่ งผ่ านแดนอาจไม่ สามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ควรขอข้อมูลจากธนาคารและข้อมูลจากเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อนํามาตรวจสอบเส้นทางการขนยาเสพ
ติด เพราะปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวขอยากมาก
(๔) ควรมีการนําร่อง “โครงการลดอันตรายจากการเสพยา (Harm Reduction)” และควร
หามาตรการลดผู้ติดยาเสพติดต่อไป

-๖ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย ได้พิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาความคืบหน้ากรอบการปฏิรู ปเรื่ องการขายฝาก โดยที่ประชุ ม ได้พิจารณา
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยการขายฝาก ตั้ ง แต่ ม าตรา ๔๙๑ ถึ ง มาตรา ๕๐๒ เพื่ อ ศึ ก ษา
รายละเอียดในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้
ที่ประชุมเห็นควรให้จัดทําสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการขายฝากดังกล่าวเป็นรายมาตรา
(๒) พิจารณาความคืบหน้าการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการ
โดยที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมคราวต่อไป
(๓) ที่ประชุมเห็นควรให้จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมาย
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจะมีการหารือกําหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดสัมมนา ในการ
ประชุมคราวต่อไป
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมในชั้ น ศาล ได้ พิ จ ารณาศึ ก ษาร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และติ ด ตามทรั พ ย์ สิน ของแผ่ น ดิน คื น และวิ ธี
พิจารณาคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. .... โดยพิจารณาตั้งแต่
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๐ และจะได้มีการพิจารณาทบทวนมาตราอื่น ๆ ในการประชุมครั้งต่อไป
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ
(๑) พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และติ ด ตาม
ทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้เริ่มพิจารณามาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๔๔ และหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติ ส่วนเหตุผลจะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
(๒) พิจารณาศึกษาข้อมูล จํานวนเรื่อง และสํานวนคดีที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดส่งให้คณะอนุ
กรรมาธิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมเห็นควรเลื่อน
การพิจารณาศึกษาข้อมูลดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิ จ ารณาของคณะอนุก รรมาธิ ก ารปฏิรู ป การเงิ น การคลั งท้ อ งถิ่น ได้พิ จ ารณาสภาพปัญ หาและ
ข้อเสนอ ด้านดุลการคลังท้องถิ่นจาก “(ร่าง) รายงานการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น ด้านดุลการคลัง” โดยที่
ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
๔.๑) การกําหนดกรอบการขาดดุล
ก. เห็นควรกําหนดกรอบการขาดดุลโดยใช้เกณฑ์ขาดดุลไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายในแต่ละปี และภาระการชําระหนี้คืนไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของรายได้ท้องถิ่นที่จัดเก็บรวมกับรายได้
ภาษีแบ่งหรือที่รัฐจัดเก็บให้
ข. การควบคุมการขาดดุลติดต่อกันไม่เกิน ๓ ปี อาจเป็นประเด็นที่ไม่จําเป็น หากสามารถควบคุม
ยอดการขาดดุลและภาระการชําระคืนหนี้

-๗ค. เสนอให้ มี การแก้ไ ขกฎหมายเพื่อกําหนดรายละเอีย ดให้ เป็ นไปตามข้อเสนอเกี่ยวกับ การ
กําหนดกรอบการขาดดุล โดยควรกําหนดขั้นตอนการกู้ยืมและผู้มีอํานาจในการอนุมัติการกู้ยืมให้ชัดเจน และ
กรณีใดบ้างจึงจะสามารถกู้ยืมได้
๔.๒) การออกพันธบัตร แม้ว่ากฎหมายจะกําหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายได้จากการ
ออกพันธบัตร แต่ในทางข้อเท็จจริงไม่ปรากฏการนํามาปฏิบัติ ที่ประชุมจึงเสนอให้การอนุมัติการออกพันธบัตร
ท้องถิ่นเป็นไปภายใต้ระเบียบขั้นตอนที่ไม่สร้างความยากลําบากแก่การนํามาปฏิบัติ ทั้งนี้ภายใต้การพิจารณา
อย่างรอบด้านเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินของการกู้
๔.๓) กําหนดให้มี “คณะกรรมการวินัยการคลังของท้องถิ่น” เป็นองค์กรทางวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินการคลัง มีหน้าที่ให้คําแนะนําหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการกู้ยืม ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลการคลัง
งบประมาณและการกู้ยืมของท้องถิ่น ตลอดจนจัดทําดัชนีเตือนภัย (early warning) เพื่อเป็นข้อมูลต่อทุกฝ่ายที่
สนใจ ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการมีหน่วยงานดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรสังกัดใน
หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) พิจารณาระดมความคิดเห็นในการจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการเรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งมีกรอบในการจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการ ได้แก่ ส่วนที่
๑ วิเคราะห์สถานภาพการศึกษาประเทศไทย ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป ส่วนที่ ๓ แผนการปฏิรูปเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปที่นําเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา
๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ พ.ศ. .... ซึ่งมีจํานวน ๒ ฉบับ จึงเห็นควรให้
นําจุดเด่นของแต่ละฉบับมารวมเป็นฉบับเดียว
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณาความ
คืบหน้า (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุ
วั ฒนธรรม โดยเห็ น ควรแก้ ไขเพิ่ม เติม เนื้อหาในส่วนของหลัก การและเหตุผ ล รวมทั้งในส่วนของประเด็ น
การศึกษา และในส่วนของสภาพการณ์และปัญหาของการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมกลุ่มชายแดนใต้
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พิ จ ารณาแนวทางและวิ ธี ก าร
ดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดกรอบการดําเนินการในแต่ละประเด็น ได้แก่ ประเด็น
ปฏิรูป เป้าหมาย/การบรรลุผล วิธีดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการดําเนินการ และกําหนดเรื่องที่จะ
ดําเนินการในประเด็นปฏิรูประบบการจัดการศึกษา (ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประเด็นปฏิรูประบบ
การคลังด้านการศึกษา และประเด็นปฏิรูประบบการเรียนรู้

-๘๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณาการปฏิรูปโครงข่ายพื้นฐานทางการคมนาคมขนส่งและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้
ก. การปฏิรูปโครงข่ายพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง มีแนวทางดังนี้
(๑) พัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ในระยะเร่งด่วนมีเส้นทาง คือ
(๑.๑) โครงการฉะเชิงเทรา – คลอง ๑๙ – แก่งคอย ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร
(๑.๒) โครงการถนนจิระ – ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๕ กิโลเมตร
(๑.๓) โครงการประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร
(๑.๔) โครงการลพบุรี –ปากน้ําโพ ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร
(๑.๕) โครงการมาบกะเบา – ถนนจิระ ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร
(๑.๖) โครงการนครปฐม – หัวหิน ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร
(๒) พัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เช่น โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณท่าน้ํานนท์ โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณอําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
(๓) เพิ่ ม ขี ดความสามารถทางหลวง เพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ สําคั ญของประเทศกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย การพัฒนา
จุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งหลักของประเทศ เป็นต้น
(๔) พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ํา เช่น ก่อสร้างท่าเรือสงขลา ๒ ก่อสร้างท่าเรือชุมพร
เพิ่มประสิทธิภาพแม่น้ําป่าสัก เป็นต้น
(๕) เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการการขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะสนามบินที่อยู่
ตามแนวชายแดนเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ท่านอากาศยานเบ
ตง จังหวัดยะลา
ข. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมียุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนา คือ เศรษฐกิจของประเทศต้องมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะต้องหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การเติบโตต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นไปในแนวทางลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคมด้วย
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลัง การงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณาการปฏิรูป
ระบบและโครงสร้างภาษี ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ
มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้
(๑) เห็นควรให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ และสนับสนุนแนวทางในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่จะนํามา
บั ง คั บ ใช้ แ ทนกฎหมายฉบั บ เดิ ม คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โ รงเรื อ นและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ.๒๔๗๕ และ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘

-๙(๒) การบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะจะเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่มีราคาสูงในอัตราแบบขั้นบันได
(๓) การบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จะส่งผลให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังป้องกันการกว้านซื้อที่ดินไว้เป็นจํานวนมากเพื่อเก็งกําไร
เพราะผู้ซื้อต้องคํานึงถึงภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากการถือครองที่ดินดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมธนารักษ์
และสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ควรมี ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เช่น รายได้จากการจัดเก็บ ฐานในการคิดคํานวณ ความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บ เป็นต้น
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบการเงิ น และสถาบั น การเงิ น พิ จ ารณาเรื่ อ ง โครงการ
ประกันภัยพืชผล และแนวทางการประกันสุขภาพ สรุปสาระสําคัญดังนี้
(๑) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เช่น การวัดปริมาณน้ําฝน ประเมินว่าพื้นที่ใดได้รับความเสียหาย
เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ควรเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบประกันภัยพืชผลให้แก่เกษตรกร โดยอาจ
กําหนดค่าสินไหมทดแทนและค่าเบี้ยประกันให้เหมาะสมเพียงพอที่จะดึงดูดให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการด้วย
ความสมัครใจ
(๓) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการบริ
หารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร เพื่อจูงใจให้เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ประกันภัยพืชผลเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
(๔) ควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงการประกันภัยพืชผลให้มีความชัดเจนในประเด็น
เรื่องหน่วยงานที่มีหน้าที่รับประกันภัย การกําหนดค่าสินไหมทดแทนและค่าเบี้ยประกัน เพื่อให้การบริหาร
โครงการประกันภัยพืชผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ พิจารณา
ยุทธศาสตร์อาเซียนสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) ควรตระหนักถึงวิกฤตปัญหาและความต้องการของประเทศ ไปสู่โอกาสในการพัฒนา
ประเทศสู่ความยั่งยืน
(๒) ปฏิรูปประเทศภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน
(๓) ใช้นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เน้น “ความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ”
(๔) ความโดดเด่นของผู้นําที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนและนําพาประเทศไปสู่เป้าหมาย
(๕) มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ภายใต้หน่วยงานพิเศษเฉพาะกิจ
(๖) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายการปฏิรูปชัดเจน
(๗) ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เปิดเผยการทํางาน มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น
(๘) มีวิธีการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(๙) มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานและดําเนินงาน

- ๑๐ (๑๐) มีการให้รางวัลและลงโทษอย่างจริงจัง
(๑๑) ประเทศไทยควรให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิรูปประเทศสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วในปี ๒๐๒๐ ของประเทศมาเลเซีย
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจการพัฒนากองทุนการออมชุมชน
เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนและแหล่งการออมให้กับชุมชน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) ควรดํ าเนิ นการร่ างกฎหมายเกี่ยวกับการออมชุมชน เพื่อจัดระเบียบรองรับ สถานะ
กองทุนการออมชุมชน รวมทั้งให้ความคุ้มครองและส่งเสริมให้กองทุนการออมแต่ละแห่งดําเนินกิจการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๒) ควรจัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องกองทุนการออมชุมชน มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายการออมชุมชน
(๓) ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชน เช่น สมาคมธนาคารไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ความรู้แก่กองทุนการออมชุมชน เพื่อให้กองทุนฯ มีข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
(๔) ควรส่งเสริมให้กองทุนการออมชุมชนแต่ละแห่ง ดําเนินการโดยอาจกําหนดให้เงินรายได้
ของกองทุนจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น
(๕) ควรส่งเสริมให้กองทุนการออมชุมชนแต่ละแห่งพิจารณาและวางแผนการดําเนินงาน
ด้วยความรอบคอบ โดยอาจศึกษาตัวอย่างจากกองทุนอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับกองทุนการออม
ชุมชน
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและหลักการ แนวคิด ของการยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อการ
ปฏิรูป ที่ประชุมได้เสนอกฎหมายและหรือพระราชบัญญัติที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างใหม่เพื่อการ
ปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งประเด็นที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างใหม่ โดยแบ่งเป็น กฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง และกฎหมายด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ โดยที่
ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะที่มีการเสนอกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศพิจารณาถึงประเด็น
ที่จะทําการแก้ไขว่าจะต้องมีการแก้ไขในระดับพระราชบัญญัติหรือสามารถแก้ไขได้โดยอาศัยกฎหมายลําดับรอง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลา
๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
(๑) พิจารณาการเชื่อมโยงระบบคมนาคม ท่าเรือน้ําลึก เขตเศรษฐกิจพิเศษ และประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม โดยพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางรางสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้คือ บริเวณจังหวัดสระแก้ว และ
จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีทางรถไฟเดิมที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยเร็ว แตกต่างกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่ยังไม่มี
การสร้างทางรถไฟไปถึง

- ๑๑ (๒) พิจารณาเรื่องการกําหนดวิธี กระบวนการ และกรอบระยะเวลาการปฏิรูป/พัฒนาและ
เรื่องการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในเรื่องเขตปลอดอากรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ การใช้เขตปลอด
อากรเพื่อ สนั บ สนุ น การเป็ น ชาติก ารค้ า (Trading Nation) ในภู มิภ าคและระดั บ โลก โดยได้ แ บ่ งแผนการ
ดําเนินการออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ วาระการปฏิรูป ซึ่งมี ๓๖ วาระการปฏิรูป และแนวทางการจะทําให้ประเทศ
ไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง ได้มีการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการทํางานร่วมกัน ๔ กลุ่ม ส่วนการจัดทํารายงานของคณะอนุ
กรรมาธิการฯ จะเป็นการเขียนรายงานเพิ่มเติมจากเดิมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ไม่ใช่เป็นการทํารายงานที่
ลงรายละเอียดลึก เนื่องจากระยะเวลาการจัดทํารายงานมีน้อย ดังนั้น จึงไม่จําเป็นต้องแต่งตั้งผู้เตรียมรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ และขอให้คณะทํางานจัดทํารายงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ และสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และบริการ พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนในต่างประเทศ ความคืบหน้าในการดําเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
(๑) กฎระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า ของประเทศกั ม พู ช ามี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
บ่อยครั้ง โดยที่พื้นที่เหล่านั้นเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งทําให้มีความเสี่ยงสูงใน
การค้าขาย
(๒) ควรจะแก้ปัญหาในเรื่องการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อน
(๓) การขนส่งสินค้าจากชายแดนไทยไปยังกรุงพนมเปญมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ และมี
ปัญหาเรื่องระเบียบและขั้นตอนการนําเข้าสินค้าในประเทศกัมพูชาที่มีความยุ่งยาก
(๔) ปัญหาเรื่องการโอนเงินกลับประเทศไทย
(๕) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประเทศกัมพูชา
(๖) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญด้านการส่งออกของไทย
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์
พลังงาน
ก. พิจารณารายงานตามที่มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน โดยมีมติให้แก้ไข ชื่อรายงาน เป็น การปฏิรูปการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
ภาครัฐและเอกชน ในระบบ BEC และ ESCO และให้ระบุว่ารายงานดังกล่าวสอดคล้องกับวาระการปฏิรูป
ระบบพลังงานในประเด็นใด และมอบหมายให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาประจําคณะอนุกรรมาธิการ นํา
รายงานที่ปรับปรุงแล้วไปศึกษาเพิ่มเติม และนําผลการสัมมนาที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มา
ประกอบการปรับปรุงรายงาน ก่อนส่งให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ข. พิจารณารายงานความคืบหน้าของคณะทํางานกําหนดแนวทางการปฏิรูปพลังงานชีวภาพ
(Bio-based Energy) และคณะทํ า งานยกร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป พลั ง งานทดแทน
พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ดังนี้

- ๑๒ (๑) รายงานความคืบหน้าของคณะทํางานกําหนดแนวทางการปฏิรูปพลังงานชีวภาพ (Biobased Energy) มอบหมายให้คณะทํางานปรับปรุงรายงานอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูปและแนว
ทางการดําเนินการที่ต้องการให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของรายงาน การนํา
ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในรายงาน และการเรียงลําดับภาคผนวก
(๒) รายงานความคื บ หน้ า คณะทํ า งานยกร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป
พลั ง งานทดแทน พลั ง งานหมุ น เวี ย น และอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ซึ่ ง ได้ ร ายงานกรอบแนวทางการยกร่ า ง
พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... โดยยึดโยงกับแนวทางกรอบหลักการปฏิรูปด้านพลังงานทดแทน
พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกับแนวทางการดําเนินการของคณะทํางาน
และมอบหมายให้คณะทํางานดําเนินการตามแนวทางที่ได้นําเสนอต่อไป
ค. พิจารณากรอบร่างรายงานข้อเสนอโครงการปฏิรูป เรื่อง พลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ และ
พิจารณากํ าหนดแนวทางการพิ จารณาศึกษาว่าควรศึกษาข้อมูล ปัญ หา และแนวทางการปฏิ รูปพลังงาน
หมุนเวียนอื่น ๆ เป็นรายกรณีไป โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเชิญหน่วยงานภาคเอกชนที่ดําเนินกิจการใน
ด้านพลังงานลมและนักวิชาการที่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมาธิการ
ในการประชุมครั้งต่อไป
ง. พิจารณารายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์
พลังงาน ที่ต้องมีการยกร่างใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํา Legal Design ของคณะอนุ
กรรมาธิการฯ โดยมอบหมายให้อนุกรรมาธิการนําเอกสารดังกล่าวไปศึกษา พร้อมกับแจ้งกําหนดกรอบเวลาใน
การจัดทํา Legal Design ที่ต้องเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิ การปฏิ รูปกิจการไฟฟ้ า พิจารณาร่างรายงานของคณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า เรื่องการปฏิรูปกิจการไฟฟ้ากรณีแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า ๒๕๕๘-๒๕๗๙
(PDP 2015 – 2036) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นสมควรให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ก. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องปฏิรูปในหัวข้อที่ ๔ หน้า ๕ แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๔. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานผูกขาด
ระบบจําหน่าย โดยซื้อไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) VSPP เพื่อขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ทําให้
เอกชนที่ผลิตไฟฟ้าจากสถานที่หนึ่งไม่สามารถใช้เครือข่ายระบบสายส่ง ระบบจําหน่าย เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่อยู่อีกสถานที่หนึ่ง
ข. หัวข้อ ๕ จัดการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประขาคมอาเซียนและภูมิภาคข้างเคียง
แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๕ จัดการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน และภูมิภาคข้างเคียง
(๑) เร่งรัดการตกลงเจรจาทางเทคนิค การคิดค่าส่งพลังงานผ่านสายส่ง
(๒) เร่งรัดให้มีการดําเนินการโครงการสร้างโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคม
อาเซียน และภูมิภาคข้างเคียงอย่างจริงจัง (ASEAN Power Grid, Greater Mekhong Sub-region Power
Grid) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค
(๓) เจรจาทําความตกลงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยในการตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง
(๔) เร่งรัดดําเนินการการส่งออกไฟฟ้าสํารองที่เกินมาตรฐานไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น พม่า
บังกลาเทศ อินเดีย เป็นต้น
ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดําเนินการให้ดําเนินการตามแผนภายในระยะเวลา ๕ ปี

- ๑๓ ๘.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน กําหนด
ประเด็นคําถามในการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ) เรื่อง การ
รับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี ๒๕๖๕
และปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. คําถามทั่วไป
(๑) การบริหารจัดการแปลงสัมปทานปิโตรเลียมที่จะสิ้นอายุสัมปทานในปี ๒๕๖๕ และ
๒๕๖๖ ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้การผลิตปิโตรเลียมดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักขาดตอน
มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
(๒) ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐและผู้ประกอบการควรเป็นอย่างไร
(๓) ความเป็นไปได้ของการร่วมพัฒนาโดยรัฐและผู้ลงทุนรายใหม่ก่อนสัมปทานจะสิ้นสุดลงมี
ความเป็นไปได้แค่ไหน หรืออย่างไร
(๔) ขั้นตอนการบริหารจัดการควรเป็นอย่างไร เพื่อให้การดําเนินการถ่ายโอนสัมปทานที่จะ
หมดอายุเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้
(๔.๑) ในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนสัมปทานจะหมดอายุ
(๔.๒) ในระยะเวลา ๒ ปี ก่อนสัมปทานจะหมดอายุ
(๔.๓) ในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนสัมปทานจะหมดอายุ
(๕) การแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรค
(๖) ถ้าต้องมีการรื้อถอนหรือถ่ายโอนอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดและขั้นตอนการรื้อถอนควร
เป็นอย่างไร
ข. คํ า ถามเฉพาะกลุ่ ม ภาคผู้ ป ระกอบการ “แผนการของผู้ ป ระกอบการในการพั ฒ นาแปลง
สัมปทานก่อนหมดอายุเป็นอย่างไร”
๘.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ
ก. พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกํากับกิจการพลังงานของ
ชาติ โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย (Legal Design) ให้แล้วเสร็จภายใน
๑ เดือน เพื่อให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. มอบหมายให้สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดําเนินการยกร่างแก้ไข
กฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกํากับกิจการ
พลั ง งานของชาติ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

- ๑๔ ๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้มีการจัดทํา Cross Cutting เรื่อง “การ
ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ : กลไก
ระดับพื้นที่” ร่วมกับคณะทํางานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ
และคณะกรรมาธิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการ โดยมีรายงานที่มีการจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวน ๓ เรื่อง และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
จัดทําจํานวน ๑ เรื่อง
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภาพ ได้ ดํ า เนิ น การประชุ ม
เพื่อพิจารณาแนวทางในการยกร่างกฎหมายใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังได้กําหนดเนื้อหาการจัดทํารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การแพทย์ แ ผนไทย ได้ พิ จ ารณาประเด็ น ข้ อ เสนอการปฏิ รู ป
การแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับวาระการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เช่น ประเด็นข้อเสนอการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่คนในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้
เสนอให้มีการยกร่างกฎหมายใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ได้พิจารณาเกี่ยวกับกลไกปฏิรูปการเงิน
การคลังสุขภาพในประเด็นต่างๆ เช่น การบูรณาการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการ
สร้างความยั่งยืนของระบบการเงินการคลัง เป็นต้น
๙.๒) พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของประชาชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งที่ประชุม
เห็นควรให้นําเสนอเป็นเรื่องปฏิรูปเร่งด่วน (Quick Win) ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๙.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย สรุปได้ดังนี้
(๑) ที่ ป ระชุ ม ได้ ร ายงานความคื บ หน้ า จากการเข้ า หารื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
สาธารณสุ ข (นายสมศัก ดิ์ ชุ ณ หรั ศ มิ์ ) ในประเด็ นปั ญ หาการผลิตยาแผนโบราณ โดยรัฐ มนตรีช่ว ยว่า การ
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐาน
การผลิตยาแต่ละประเภท และให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ภายในระยะเวลา ๑
เดือน
(๒) พิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับวาระการปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกับข้อเสนอให้มีการเพิ่มเติมประเด็นการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย เรื่อง
การปฏิรูปโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย และการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพ ในรายงานวาระการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

- ๑๕ ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาเรื่องการยกร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็น
กรอบการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพระดับชาติ และ
คณะกรรมการสุขภาพระดับเขต
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ได้พิจารณาร่างรายงานยุทธศาสตร์และ
กลไกในการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของรายงานดังกล่าว โดยให้
ผู้เตรียมรายงานนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการในการประชุมครั้งต่อไป
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรปู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการ
จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้เห็ นชอบในหลักการข้อเสนอการปฏิรูปโดยจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะ One Stop Service และการจัดทํากฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
๑๐.๒) พิ จารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิ การปฏิรูปทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้อม เรื่อ ง
โครงการปฏิรูประบบกําจัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อหาของรายงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ และนําเสนอต่อที่ประชุม
อีกครั้งหนึ่ง
๑๐.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พิ จ ารณาติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอนุกรรมาธิการได้รายงานต่อที่ประชุมว่ากําลัง
ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาการจัดทํารายงานวาระ
ปฏิรูปที่ ๑๑ : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรายงานให้
มีครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับยกร่างโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย ซึ่งผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และเจตนารมณ์ของ
การยกร่ า งกฎหมายในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment : EIA)
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) หารือประเด็นปัญหาการดําเนินการขององค์กรในการกํากับดูแลจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในเรื่องการ
บริหารงานและการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรกํากับดูแลไม่สอดคล้องกับการกํากับดูแลสื่อและเทคโนโลยี

- ๑๖ สารสนเทศ ทั้งในเรื่องวิธีการสรรหาองค์อํานาจที่ไม่เปิดกว้าง ลักลั่น และมีวิธีการที่ไม่สามารถหาบุคคลที่
เหมาะสม มี ค วามรู้ ด้ า นการกํ า กั บ เพี ย งพอ การบริ ห ารองค์ ก รที่ ซั บ ซ้ อ นและไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้
งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบการละเมิด ซึ่งยังคงปรากฏการ
ฝ่าฝืนประกาศและกฎหมายอยู่ทั่วไป ตลอดจนองค์กรตรวจสอบการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการไม่เป็น
อิสระ ต้องอาศัยงบประมาณและบุคลากรจากองค์กรกํากับดูแลซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกตรวจสอบ ทําให้การกํากับ
ดูแลขัดกับหลักการตรวจสอบสากล รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรกํากับดูแลยังไม่ตอบสนองต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง จึงเห็นควรให้นําประเด็นปัญหาดังกล่าว นํามาศึกษาพิจาณาเพื่อหาแนวทางในการปฏิรูปองค์กร
ในการกํากับดูแลจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อไป
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อปกป้อง
สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน พิจารณาโครงสร้างของสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในประเด็น วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในชุดริเริ่ม
และชุดถาวร ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยเห็นว่า คณะกรรมการชุดริเริ่มที่จะมีการกําหนดไว้ในบท
เฉพาะกาล (วาระ ๓ ปี) จะมีวิธีการได้มาด้วยการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา อันประกอบด้วยนายก
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นายกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, นายก
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, นายก
สภาทนายความและผู้จัดการ สสส. ดําเนินการสรรหาโดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้ารับการ
สรรหาให้ คณะกรรมการสรรหาทําการคัดเลือกทั้งในส่วนของตัวแทนนักวิชาชีพสื่อมวลชน ตัวแทนนักวิชาการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนผู้บริโภค คณะกรรมการชุดถาวร กําหนดให้มีวิธีการได้มาด้วยวิธีการดังนี้ ในสัดส่วน
ของนักวิชาชีพสื่อมวลชน ดําเนินการโดยให้คณะกรรมการสรรหาเดิมทําการสรรหาตามบัญชีรายชื่อที่สมาชิก
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นผู้เสนอในจํานวน ๒ เท่าของคณะกรรมการที่กําหนดไว้ ในสัดส่วนของ
ตัวแทนนักวิชาการ/ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้บริโภค ดําเนินการโดยให้คณะกรรมการสรรหาเดิม เป็นผู้คัดเลือก
โดยตรง สําหรับการพิจารณามาตรฐานจริยธรรมกลางของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ยังไม่ได้ข้อสรุปจะให้
เป็นในลักษณะใด
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายกํากับดูแลสื่อ พิจารณาการกําหนดลักษณะและอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรอิสระ ได้หารือถึงประเด็นกรรมการสรรหาว่าควรเป็นผู้แทนจากหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลใด
ตลอดจนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการในองค์กรการกํากับดูแลจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยง
หรือเกี่ยวข้ องกับการจั ดสรรคลื่นความถี่ การประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุ โทรทัศ น์แ ละกิ จการ
โทรคมนาคม ที่ส ามารถบริ ห ารงานในองค์ กรกํ ากั บดู แ ลกิจ การที่มี มูล ค่ า มหาศาลและเกี่ย วข้อ งกั บความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ แต่ต้องคํานึงถึงหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์จะต้องไม่มีส่วนได้เสียจากการ
บริหารงานในองค์กร

- ๑๗ ๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) พิจารณาประเด็นเรื่องธนาคารที่ดินและเห็นว่าควรให้รอผลการพิจารณาและผลการลงมติต่อ
รายงาน เรื่อง ธนาคารที่ดิน จากสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะมีการพิจารณารายงานดังกล่าวในวันอังคารที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อที่ประชุมจะได้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมาเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมาธิการคราวต่อไป
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี
โดยมีความเห็นให้มีการนํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอยู่เดิมมาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นไปที่เด็ก
ปฐมวัย
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้
๑๓.๑) พิ จ ารณาเรื่ อ ง แนวทางการผลั ก ดั น ร่ า งกฎหมายเพื่ อ ปฏิ รู ป การแรงงาน โดยให้ ผู้ แ ทนจาก
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เข้าพบและร่วมประชุม เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมได้นําเสนอข้อมูลหนังสือ จํานวน ๗ เรื่อง เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียด ได้แก่
ก. หนังสือเรื่อง “๔ ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม และแรงงาน”
ข. หนังสือเรื่อง “ประมวลกฎหมายแรงงานและ พ.ร.บ.การบริหารแรงงาน พ.ศ. .... (ร่าง)”
ค. หนังสือเรื่อง “ปฏิรูปศาลแรงงาน : แยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม
ง. หนังสือเรื่อง “ปฏิรูประบบประกันสังคม”
จ. หนังสือเรื่อง “ยกระดับการคุ้มครองสิทธิคนทํางาน มาตรฐานเดียวในอาเซียน”
ฉ. หนังสือเรื่อง “ปฏิรูปกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ : ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครอง ส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ....”
ช. หนังสือเรื่อง “ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข”
การพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงมอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิ ก ารศึ ก ษา ติ ด ตาม เพื่ อ การปฏิ รู ป แรงงาน ได้ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดตามประเด็ น ภารกิ จ ของ
คณะกรรมาธิการและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้นํามาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๑๓.๒) เห็นควรให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย
ให้จัดสัมมนา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๓.๓) มีมติให้คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร

- ๑๘ ๑๓.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม พิจารณาศึกษาการปฏิรูปแรงงานใน
ด้านการประกันสังคม โดยพิจารณาการนําเสนอมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ของ นายชวลิต อาคมธน อนุกรรมาธิการ ซึ่งที่ประชุมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายในประเด็นการ
โอนย้ายผู้ประกันตนส่วนหนึ่งตามมาตรา ๔๐ ให้ไปอยู่ในกองทุนการออมแห่ งชาติ โดยการเปิดโอกาสให้
ทางเลือกโดยความสมัครใจ และยังคงสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับตามมาตรา ๔๐ หรือได้รับไม่น้อยกว่าเดิม ทั้งนี้
ที่ประชุมเสนอให้คณะทํางานนําประเด็นดังกล่าวไปใช้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. .... (ฉบับปฏิรูป) ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนต่อไป
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการแก้ไข
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้พิจารณาการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยรางวัลนําจับ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลคดีทุจริต พ.ศ. ....
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. …. อาทิ คํานิยามของ “ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ” “ข้อมูล ส่ วนบุ ค คล” และ“หน่ วยงานของรัฐ ” รวมทั้ งประเภทของข้อมูล ข่า วสารสาธารณะที่
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารสาธารณะมีหน้าที่ต้องอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน เป็นต้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการการใช้งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พิจารณาร่าง
รายงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริตในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในภาครัฐ พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ถ้อยคํา
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุม ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุม ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) พิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ โดยมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ จํานวน ๒ คณะ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการจัดตั้งกองทุนทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก เป็น
ประธานอนุกรรมาธิการ
ข. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา พัฒนาและยกร่างกฎหมายศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการปฏิรูป
โดยมีนางพรรณี จารุสมบัติ เป็นประธานอนุกรรมาธิการ
๑๕.๒) รายงานความคืบหน้าการจัดทํารายงาน “แผนปฏิรูป” ของวาระต่าง ๆ (รอบที่ ๒ : ขั้นตอนการ
กําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป) ของคณะกรรมาธิการอันประกอบด้วย วาระปฏิรูปที่ ๓๕ : ศิลปะ วัฒนธรรม

- ๑๙ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วาระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม และวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยคณะกรรมาธิการมีมติให้คณะอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบใน
แต่ละวาระนําเสนอรายงาน “แผนปฏิรูป” ของวาระต่าง ๆ ต่อคณะกรรมาธิการภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๑๕.๓) เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ทั้ง ๔ ข้อ ดังนี้
ก. มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมาธิการจัดการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (โดยเชิญ ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และผู้แทนธนาคารโลก
เข้าร่วมสัมมนา)
ข. มีมติเห็นชอบให้เชิญนายสมชาย เจริญอํานวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อหารือแนวทางการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์กับสถาบันครอบครัว
ค. มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด การประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหารือแนวทางการใช้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใน
การขับเคลื่อนปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์
ง. มีมติเห็นชอบให้จัดพิมพ์รายงานวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
ความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๕.๔) เห็นชอบให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานการเปิดพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น ณ เวียงท่ากาน
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๕.๕) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม
(๑) มีมติจัดสัมมนาร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยเชิญศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และธนาคารโลก มาร่วมสัมมนา
(๒) จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อหารือแนวทางการใช้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์
(๓) ขออนุมัติคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
จัดพิมพ์รายงานวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์
ที่สมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา พิจารณา วาระปฏิรูป เรื่อง “ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม”โดยพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ ตามวาระปฏิรูปที่
๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม และพิจารณาข้อมูลการจัดทํา
การรายงานวาระปฏิรูปที่ ๓๖ เรื่อง : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของ
สังคม ซึ่งได้จัดทําตามรูปแบบการจัดทํารายงาน “แผนปฏิรูป” (รอบที่ ๒) ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมอบให้
ผู้จัดเตรียมรายงานและฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมาธิการ
และที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ และนํามาเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม
(๑) พิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิการขายซ้ํา ค่าธรรมสิทธิ์ใน
ลิ ข สิ ท ธิ์ ตามข้ อ เสนอแนะของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยการพิ จ ารณา คณะอนุ

- ๒๐ กรรมาธิการจะนําประเด็นเกี่ยวกับธรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ และสิทธิการขายซ้ําไปเสนอแก้ไขในกฎหมายลิขสิทธิ์
โดยจะนําประเด็นที่จะแก้ไขไปยกเป็นร่างกฎหมายในคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) แนวทางการลงพื้นที่เพื่อเปิดพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดต่าง ๆ พิจารณาการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานและมีมติเห็นชอบการเดินทางไปศึกษาดูงานและการเปิดพื้นที่นําร่อง ดังนี้
(๒.๑) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) ภาคใต้ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(๒.๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
(๒.๔) ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดที่กรุงเทพมหานคร
ทั้ งนี้ ให้นํ าเสนอคณะกรรมาธิ ก ารเพื่ อขอมติ อนุ มั ติ ใ นหลั ก การเพื่ อ ให้ ค ณะทํา งาน
สามารถดําเนินการติดต่อประสานต่อไป
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) พิจารณาแนวทางในการจัดทําแผนปฏิรูปการกีฬาแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการร่วมกันในเรื่องการปฏิรูปการกีฬา การสนับสนุนนักกีฬาที่ผ่านการ
ทดสอบคุณสมบัติ (Qualified) เพื่อไปแข่งขันในโอลิมปิค โดยรัฐบาลควรจะต้องดูแลนักกีฬากลุ่มนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดการแข่งขัน
๑๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา ได้พิจารณาศึกษาแนวทางในการพัฒนา
และกําหนดมาตรการในการควบคุมและส่งเสริมกีฬาทางอากาศ โดยภารกิจของกรมการบินพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยสําหรับอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬานั้น ควรจะมีการ
ยืดหยุ่นหรือลดระดับมาตรฐานในการควบคุมดูแลเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของกรมการบินพลเรือน และอาจ
อํานวยความสะดวกในบางประการให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการจัดกิจกรรมกีฬาทางอากาศ
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาโครงสร้ า งการกี ฬ า พิ จ ารณาร่ า งรายงานการจั ด ตั้ ง
กระทรวงกี ฬ า และร่ า งรายงานการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย กี ฬ าแห่ ง ชาติ โดยเห็ น ควรให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จาก
“มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ” เป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” และ “กระทรวงกีฬา” เป็น “กระทรวง
การกีฬา”
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาเรื่องการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาภูมิภาค เพื่อการ
เข้าถึงความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อํ า นวย สิ ท ธิ เ จริ ญ ชั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจํ า สถาบั น ทรั พ ยากรทะเลและชายฝั่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลักดันให้มีการขยายผลจากแผน
แม่บทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้มี

- ๒๑ ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงหลักสูตรและระบบการสอนทุกระดับ
โดยการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจํากัดจํานวนนักเรียนแต่ละระดับเพื่อ
คุณภาพในการเรียนการสอน เป็นต้น
นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้ให้ข้อมูลว่า เทศบาลเมืองแพร่ได้นําวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการกําจัดขยะ และการบําบัดน้ําเสีย ในโครงการบําบัด
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะและระบบบําบัดน้ําเสีย
ในบ้านและคูเมืองด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สําหรับปัญหาและอุปสรรคของการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาวางแผนการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่น คือ งบประมาณไม่เพียงพอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง นั ก วิ จั ย หรื อ ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดความเข้ า ใจในเนื้ อ หาของผลงานวิ จั ย ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณที่ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเขียนผลงานวิจัยควรใช้
ภาษาที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจของบุคคลทั่วไป
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิจารณาแนวทางการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการสาธารณสุข (ร่างพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. .... ฉบับที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ) โดยสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นประกอบด้วย ให้ร้าน
ขายยาเป็นสถานบริการของผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ เพิ่มคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการควบคุมดูแลยา พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารด้านยาและระบบควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายยา และควบคุมราคายา เป็นต้น
๑๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล พิจารณาร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “จัดทําข้อเสนอเพื่อการ
ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล”
โดยแก้ไขในภารกิจ ๔ ส่วน คือ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ การปรับปรุง
แก้ไขการกํากับดูแลวิชาชีพสื่อ การปรับปรุงแก้ไขการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการปรับปรุงแก้ไขการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อชํารุดบกพร่องในสินค้าใหม่ พ.ศ. .... โดยเห็นควรเปลี่ยนชื่อเป็นร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชํารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... และกําหนดวิธีการของผู้บริโภคในการใช้
สิทธิกับผู้ประกอบธุรกิจเมื่อปรากฏว่าเป็นสินค้าชํารุดบกพร่อง เป็นต้น
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาและจั ด ทํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การสิ น ค้ า ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ....
โดยควรเพิ่มเติมในประเด็นอํานาจหน้าที่ของผู้ประกอบการและบทกําหนดโทษในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรู้อยู่
แล้วว่าสินค้าของตนไม่ปลอดภัย

- ๒๒ ง. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคส่งรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
สถิ ติ ก ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และการแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ รวบรวมเป็ น ข้ อ เสนอแนะในรายงานของคณะอนุ
กรรมาธิการต่อไป
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๐.๑) พิจารณา “รายงานการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ร่าง
รัฐธรรมนูญ ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทําเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างแรก) และคําขอ
แก้ไขเพิ่มเติม ร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ” โดยที่ประชุมได้วางกรอบการทํางานในช่วงต่อไป
และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ดําเนินการติดตามการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ
จัดทํารายงานสรุปผลความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายสัปดาห์ นอกจากนี้ได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการดังกล่าวจัดทํารายงานคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติทั้ง ๘ กลุ่ม เพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งคําขอแก้ไขเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
ก. รายงานสรุปผลความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญรายสัปดาห์ เห็นควร
ให้สรุปจากคําแถลงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ข. รายงานคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้ง ๘ กลุ่ม ให้
จัดทําในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ file PDF และเผยแพร่ในเว็บไซต์ รวมทั้งส่ง email ให้กรรมาธิการทุก
ท่าน และจัดทําเป็นเอกสารส่งให้กรรมาธิการ ตลอดจนแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจต่อไป
๒๐.๒) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร กลั่ น กรอง รวบรวม สั ง เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ นและให้
ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน
๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาการจัดทํา “ตารางเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
.... (ร่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างแรก) กับคําขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเหตุผลการแก้ไข” โดยที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรูปแบบตาราง จากเดิมเป็นรูปแบบ
ตาราง ๔ ช่อง ให้แก้ไขเหลือตาราง ๒ ช่อง ได้แก่
ช่องที่ ๑ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ฉบับที่คณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างแรก
ช่องที่ ๒ คําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

- ๒๓ นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นคําขอแก้ไขให้ตัดออกทั้งมาตรา ให้ระบุเลขมาตราที่ตัดออก พร้อมทั้ง
กํากับไว้ว่า “ตัดออกทั้งมาตรา” โดยไม่ต้องใส่เนื้อหาของแต่ละมาตรา และให้จัดรูปเล่มจากแนวนอนเป็น
แนวตั้งเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
ข. พิจารณารายงานสรุปผลความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยรวบรวมจากการ
แถลงข่าวผลการประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายสัปดาห์ เริ่มจากสัปดาห์แรกระหว่าง
วันที่ ๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจะได้ส่งมอบรายงานดังกล่าวแก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในต้นสัปดาห์
ถัดไป
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วน
ร่วมปฏิรูปประเทศไทย ดังนี้
ก. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านรายการ “สปช.
เสียงประชาชน” โดยเพิ่มเติมจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดเวทีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓๙ จังหวัด
ข. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่สัญจรในจังหวัดต่าง ๆ และไม่ได้ใช้
ห้องส่งของกรมประชาสัมพันธ์
๒๒.๒) พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน
และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป โดยคณะอนุกรรมาธิการได้ติดตามภารกิจใน ๗๗ พื้นที่ต่างจังหวัดที่จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง และจะสรุปความคืบหน้าประเด็นการปฏิรูปให้แก่ศูนย์ประสานงานต่อไป
๒๒.๓) พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นของ
องค์กรที่สําคัญ โดยรับทราบกําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยให้เป็น
จริง” ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๒๒.๔) พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ โดยรับทราบการดําเนินโครงการเสวนาผู้นําทางความคิด (Opinion Leader Dialogue) ร่วมกันหาทางออก
อนาคตประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จํานวน ๑๓ เวที และโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย ส่วน
โครงการและกิจกรรมตามแผนงานการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและกลุ่มความเห็นหลากหลายจะ
ดําเนินการภายหลังต่อไป
๒๒.๕) พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป โดย
คณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างการจัดทําร่างรายงานการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป และได้จัดทําคู่มือการใช้
งานโปรแกรมฐานข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจะได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
๒๒.๖) พิ จารณาความคื บหน้ าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสํ ารวจระดั บความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณารูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็น
อย่างรอบคอบและมีความเป็นอิสระ และจะนําผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่อไป
๒๒.๗) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

- ๒๔ ก. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้พิจารณาเตรียม
ความพร้อม “จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การผูกขาดทางการค้า” โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
(๑) ควรเปลี่ยนชื่อเรื่อง จากเดิม “การผูกขาดทางการค้า” เป็น “กฎหมายแข่งขันทางการค้า
ปฏิรูปอย่างไรเพื่อป้องกันการผูกขาด” และกําหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ มีกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๒๐๐ คน
(๒) ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ที่ประชุมเห็นควรเชิญบุคคลผู้มีความรู้ด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้ามาให้ข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป ได้แก่ นางสารี อ๋องสมหวัง ประธาน
กรรมาธิการปฏิรูปการคุ้ มครองผู้ บริ โภค สภาปฏิรู ปแห่งชาติ ว่ าที่ร้อยเอก จิ ตร์ ศิ รธรานนท์ ประธานอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การ
ท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ นายอดิศักดิ์ ภานุพงศ์ ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการผูกขาดและ
การแข่งขันทางการค้า ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ นางสาวกมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ อนุกรรมาธิการปฏิรูปการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า ใน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ นางสาว
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมาธิการปฏิรูปการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ นายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และนางณัฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต นักกฎหมาย
กฤษฎีกา ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมาธิการกฤษฎีกา
(๓) ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องดํ าเนิ นการจั ดเวที รั บฟั งความคิ ดเห็ นตามกํ าหนดการที่ ตั้ งไว้ โดยมี
นายประชา เตรัตน์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และนางสาวรสนา โตสิตระกูล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ข. คณะอนุ กรรมาธิ การประสานภารกิ จ ติ ดตาม สนั บสนุ น และรวบรวมข้ อเสนอการปฏิ รู ป
ได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ได้มีมติรับทราบรายงานการใช้งบประมาณประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ
ดังกล่าว
(๒) พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูป โดยที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้า
แนวทางการจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูป และการจัดทํา TOR ระหว่างคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์
ประเด็นการปฏิรูปและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๓) พิจารณาการบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดทําเว็บแบนเนอร์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิรูปบนเว็บไซต์เสียง
ปฏิรูปออนไลน์ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเผยแพร่ข้อมูลจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(๔) พิ จ ารณาความคื บ หน้ า แผนการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารชุ ด ต่ า ง ๆ ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบความ
คืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ

- ๒๕ (๕) พิจารณาแผนการจั ดโครงการหรื อกิ จกรรมของคณะอนุ กรรมาธิ การประสานภารกิ จ
ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป โดยที่ประชุมมีมติให้อนุกรรมาธิการเข้าร่วมหารือกับสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติประจําจังหวัด เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แล้วสรุปผลการหารือเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ ประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) จะได้มี การเดิ นทางไปศึกษาดู งาน และการจั ดโครงการสัมมนาเรื่อง “เวทีเสวนาสภาปฏิรูป
แห่งชาติเพื่อประโยชน์ชาติและประชาชน”ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๓.๒) ร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูป จังหวัด
ชัยนาท เป็นวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒๓.๓) จัดทําหนังสือพิมพ์ออนไลน์เสียงปฏิรูปและการจัดทําแผ่นพับแบบรวมเล่มเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ผลงานของ สปช.
๒๓.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช. มีมติศึกษา
ดูงานและจัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางการปฏิรูปและรัฐธรรมนูญ” ณ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และมีมติให้ศึกษาดูงานต่อไปพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ จะได้ให้มีการ
แถลงข่าวการร่วมกิจกรรมโดยให้นําศิลปินดารามาร่วมกิจกรรม
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ พิจารณาความคืบหน้า
เอกสารจดหมายเหตุที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ในส่วนเอกสารที่ยังไม่ได้รับ จะออกหนังสือถึงหน่วยงาน
ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารต่อไป

-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขุม (พิมพ์)

